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Fitxa tècnica i artística 

Títol original: Hidden Figures (en castellà 
Figuras ocultas) 
Direcció: Theodore Melfi 

Guió: Allison Schroeder i Theodore Melfi 

Repartiment:  Taraji P. 
Henson com Katherine Johnson; Octavia 
Spencer com Dorothy Vaughan; Janelle 
Monáe com a Mary Jackson; Kevin 
Costner com a  Al Harrison, director del Grup 
de Tasca Espacial; Kirsten Dunst com a Vivian 
Mitchell; Jim Parsons com a Paul Stafford; 
Glen Powell com a John Glenn; Mahershala 
Ali com a Jim Johnson; Karan Kendrick com a 
Joylette, Coleman, la mare de Katherine; 
Rhoda Griffis com a bibliotecari blanc 

Fotografia: Mandy Walker 

Muntatge: Peter Teschner 

Productora: Fox 2000 Pictures, 20th 
Century Fox 

País: Estats Units d’Amèrica 

Any: 2016 

Durada: 127 minuts 

Llengua: Castellà 

Tràiler 

 

Resum 

Mentre els Estats Units competien amb Rússia per arribar a l'espai, la NASA va 

descobrir el talent d'un grup de matemàtiques afroamericanes que van ser el cervell 

d’algunes de les conquestes espacials més importants de la història del país. La 

pel·lícula es basa en la vida de tres dones, conegudes com a "calculadores humanes", 
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encarregades dels càlculs de la posada en òrbita dels distints projecte aeroespacials 

dels Estats Units. Totes tres formen part de la història de la NASA al costat de moltes 

de les ments més brillants de la història. Dorothy Vaughn, Mary Jackson i Katherine 

Johnson van travessar tot les barreres de gènere i raça a nivell professional. La seva 

brillantor, el desig de somiar i el seu coratge les van convertir en veritables heroïnes.  

 A la pel·lícula es mostra el moment històric del llançament de l’astronauta John 

Glenn i les dificultats per poder-ne garantir el seu retorn. Gràcies  als càlculs 

d’aquestes dones, John Glenn es va convertir en el primer astronauta americà a fer 

una òrbita completa de la Terra.  

 

 

ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

El què en saps 

- Quants noms de científics saps? Feu una llista entre tots. 

- Quants noms de científiques saps? Feu una llista entre tots. 

Comenteu la diferència de les llistes 

- Com imagines les tasques dels físics i matemàtics per posar un artefacte en òrbita?   

- Saps que significa “segregació”? 

- Fins a quin any diries que hi va haver segregació als Estats Units d’Amèrica?        

 

El títol i la caràtula 

- Què et suggereix el títol? 

- Què et diuen les imatges? 

- Quines expectatives et crea?  

Contrasteu les diverses opinions 

- Després de veure la pel·lícula, creus que és un títol adequat? 

- Creus que s’han acomplert les expectatives que oferia la caràtula? 
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MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 
 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

Mentre veiem la pel·lícula cadascú es fixarà en un personatge: 

 

 Descripció 

física 

Descripció 

psicològica 

Tasca que 

desenvolupa 

Dificultats 

que troba 

Katherine 

Johnson  

    

Dorothy 

Vaughan 

    

Mary Jackson 

 

    

Al Harrison 

 

    

Vivian 

Mitchell 

    

Paul Stafford 

 

    

John Glenn  

 

    

 

 

DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

Pla de diàleg:  

- Quins drets se’ls vulneren a les tres protagonistes? En quines escenes es fan més 

patents aquestes vulneracions? 

Les tres eren dones privilegiades gràcies al seu talent i, tot i això, patien també 

discriminacions.  
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- Què passa a les dones que estan en situació de vulnerabilitat quan són persones 

anònimes i sense cap especial talent reconegut? 

• Independentment del color de pell que tinguin, és habitual que les dones, que 

aspiren a millors llocs de treball que les seves parelles, rebin el suport dels seus 

marits o companys? 

• Quina escena t’ha agradat més?  

• Alguna escena t’ha inquietat?  

• Què sents en l’escena en la qual el company de feina li treu el nom de l’informe?  

• I en la que es cola a la sala d’ordinadors?  

• Per què reaccionen tan indiferentment els seus companys i companyes de feina 

blancs? 

• Què ens diu aquest film sobre la discriminació? 

• T’has posat a la pell de les protagonistes ? 

• Com creus que haguessis reaccionat tu? 

• Quin sentiment et provoca l’actitud de l’entorn? 

• Quin altre títol posaries a la pel·lícula? 

 

TEMES PER TRACTAR 
 

GRÀCIES A TU, JO SÓC MÉS LLIURE   

Personatges que han lluitat per un món més lliure.  

 

• Rosa Parks. Potser la més coneguda de les dones afroamericanes. Amb la seva 

contundent negació a aixecar-se del seient del bus, perquè s’hi assegués una persona 

de “raça blanca”, va provocar la mobilització més gran i amb més repercussió dels 

EUA per l’abolició de la segregació. 

• Sojourner Truth: Comprada com a esclava des del naixement, es va convertir en 

la primera dona negra a EUA que va guanyar un plet a un home blanc. A partir de 

llavors, va dedicar la seva vida a ser oradora del moviment abolicionista i del 

moviment pels drets de la dona al país.  
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• Harriet Tubman: Dona esclavitzada que va rescatar més de mil persones 

esclaves, portant-les a Estats on l’esclavitud havia estat abolida. Un cop abolida 

l’esclavitud a tot el país, va dedicar la resta de la seva vida a obtenir diners per a 

l'educació d'antics esclaus. Va ser també activa en el treball pels drets de la dona i va 

lluitar pel sufragi universal.  

• Angela Davis: Pel seu activisme revolucionari a favor de la dona i dels drets dels 

negres als EUA (va formar part del moviment de les Panteres negres), va ser a la llista 

de les persones més buscades per l’FBI durant els anys 60. El 1972 va ser condemnada 

a pena de mort, acusada de còmplice en un tiroteig amb víctimes mortals. La 

sentència fou retirada i es va convertir en un símbol de la lluita pels drets civils dels 

homes i les dones de color.  

• Audre Loude: S’autoidentificava com a "guerrera, poeta, feminista, negra i 

lesbiana". Va ser una escriptora i activista multifacètica. Escriu les seves obres per a 

persones que pertanyen a grups marginats pel racisme, el sexisme o el capitalisme. Va 

posar en evidència el racisme però també la discriminació del col·lectiu gai i lesbià.  

• Ruby Bridges: Va ser la primera nena afroamericana a assistir a una escola de 

"blancs". Quan tenia 4 anys, Ruby va anar a viure, amb els seus pares, a Nova 

Orleans, Louisiana. I als 6 anys, protegida per agents federals, va acudir a una escola 

d'educació primària, fins a aquell moment "només per a blancs". La petita va estar a 

classe sola durant tot un any perquè els pares dels altres nens no volien que estiguessin 

prop d'ella a causa del color de la seva pell.  

 

La classe es reparteix en tants grups com dones afroamericanes es vulguin conèixer. A 

través d’imatges, frases i una breu biografia, cada grup crearà un pòster per realitzar 

una exposició sobre alguna d’aquestes dones. 

 

Si voleu, hi podeu afegir les protagonistes de la pel·lícula: 

• Mary Jackson es va convertir en la primera dona afroamericana enginyera a la 

NASA. I va crear un programa destinat a ajudar a dones de qualsevol raça o condició 

(Langley's Women Program Manager). 

• Dorothy Vaughan va ser la primera supervisora especialista en Forten de la NASA i 

va ser considerada una de les ments més brillants de la NASA.  
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• Katherine Johnson, que va acabar amb la segregació a la Universitat de Virgínia 

Occidental a Morgantown, va ser pionera de la ciència espacial i computació i va 

rebre la Medalla Presidencial per la llibertat al 2016. 

 

TRES DISCRIMINACIONS 

 

Discrimininació  com a científiques 

De cada 100 científics només 28 són dones. Avui, encara ara, les dones tenen certes 

dificultats per arribar on vulguin. A la dècada dels 60 les dones blanques estaven 

limitades a l'hora d'ascendir laboralment, les dones negres, però, s'enfrontaven a un 

veritable mur. Moltes de les científiques admeten actualment que al llarg de la seva 

vida acadèmica o laboral han patit entrebancs pel fet de ser dones,  però en cap cas 

ha estat  explícit que era per ser dones. «Ningú et dirà a la cara que no et donaran 

més finançament perquè ets una dona: però un estudi del 2012  mostra que un 

mateix currículum enviat  amb nom d’home o de dona aconsegueix  resultats 

desiguals», afirma Àngels Serrano, física i professora d’ICREA (Institució Catalana de 

Recerca i Estudis Avançats).  

 

Discriminació com a dones  

Pel fet de ser dones, alguns marits creuen que tenen dret a prendre les decisions per 

elles, com en el cas del marit que no accepta que vulgui seguir estudiant. L’excusa 

que no li quedarà temps per a la família amaga l’egoisme què no estarà prou per ell. 

La solidaritat entre dones o el suport entre elles era inexistent, si no descaradament 

antagònic. Les dones, doncs, en lloc de ser aliades en un mateix procés es plantejaven 

les seves relacions en termes de rivalitat. 

 

Discriminació com a negres 

Pel fet de ser negres –i d’aquí les crítiques fetes al feminisme nord-americà  en els seus 

primers anys- les dones blanques no les veien com a iguals. Les que accedien a llocs de 

treball com la Nasa tenien situacions privilegiades, un estatus social mitjà o alt i solien 

encaixar en els paràmetres de bellesa establerts. Les altres dones de la pel·lícula, cap 

d’elles amb càrrec tan important com els homes, no se sentien solidàries de les 

“calculadores” perquè eren negres. Recordeu l’escena de les dues cafeteres! 
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• Destaquem algunes manifestacions de discriminació, ja provinguin d’homes o 

de dones, que siguin molt explícites a la pel·lícula. 

• Assenyala moments de la pel·lícula en què es facin evident aquestes tres  

discriminacions. 

• Com s'explica que un país abanderat de la democràcia mantingués lleis de 

discriminació racial fins ben entrat del segle XX? 

• I avui, no veiem injustícies? Les neguem, les denunciem  o fem com els 

col·legues de la Nasa? 

 

RELACIÓ AMB ELS DRETS ECONÒMICS, 
RELIGIOSOS I CULTURALS 

 

• Rellegeix l’enunciat dels articles d’aquest bloc i exemplifica algun moment o 
personatge de la pel·lícula que pugui il·lustrar el contingut del dret. 
 

Art. 17. Propietat  

 

 

Art. 18. Llibertat religiosa i de 

pensament  

 

Art. 22. Seguretat social  

 

 

Art. 23. Treball remunerat 

 

 

Art. 24. Descans  

 

 

Art. 25. Benestar 

 

 

Art. 26. Educació  

 

 

Art. 27. Participació i protecció  

vida cultural 
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VALORACIÓ DE LA PEL·LÍCULA 

▪ Què has après? 

▪ Què t’ha sorprès? 

▪ Si la recomanessis a un amic o amiga, què li diries? 

▪ Encara que els fets parlin d’un altre país i d’un altre moment, a nosaltres ens diu 

alguna cosa avui? 

 

PER SABER-NE MÉS 
Webs 

Web oficial 

Les matemàtiques a la pel·lícula 

Dones i enginyeria en el cinema 

 

Altres pel·lícules 

De científiques 

- Àgora, dirigida per  Alejandro Amenabar, España, 2009.  

 

Cicle dones científiques (a la pàgina Cinema per pensar del GrupIREF) 

- Els mèrits de Madame Curie, dirigida per Claude Pinoteau, França, 1997. 

- El viatge de Jane, dirigida per Lorenz Knauer, França-Tanzània, 2010. 

- Temple Grandin, dirigida per Mick Jackson, Estats Units, 2010. 

 

Relacionada amb les matemàtiques 

La cambra de Fermat, dirigida per  Luis Piedrahita i  Rodrigo Sopeña, Espanya, 

2007. 
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